
અલકંાર પરરચય
અલકંાર એટલે વાણી ન  ંઆભષૂણ (અલકંાર એટલે શ ં ? )

અલકંાર શબ્દનો અર્થ અર્થ ર્ાય છે
આભષૂણ અર્ાથત ઘરેણ .ં ‘અલકંાર' શબ્દ ‘અલમ્ + કૃ' ધાત  
પરર્ી બનેલો છે. આભષૂણ જેમ શરીરની શોભા વધારવાન ં કાયથ
કરે છે તેમ અલકંાર વાણીની અર્ાથત્ કાવ્યની શોભા વધારવાનો
ધમથ બજાવે છે. આર્ી દંડિ કાવ્યને શોભા આપનાર ધમોને
અલકંારો કહે છે. આમ અલકંાર એ વાણીની એવી વવવશષ્ટ
અભભવ્યક્તત કે છટા છે જે કાવ્યમાં સૌંદયથ લાવે છે. બીજી રીતે
કહીએ તો અલકંાર એટલે વાણી ન ં આભષૂણ.



અલકંાર શા માટે ?

આપણે આપણા રોજબરોજના વ્યવહારમા ં
એકબીજા સાર્ેની વાતચીતમા ંજે ભાષા બોલીએ છીએ તે 
ઘણ ખંર ં સાદી-સરળ હોય છે, પરંત   ઘણી વાર આપણે આપણા 
વવચારોને કે ભાવના સચોટતા ર્ી કે સ દંરતાર્ી વ્યતત કરવા 
માટે વાણીને સીધી-સાદી રીતે વ્યતત કરવાને બદલે અનોખી 
રીતે પ્રયોજી છીએ. 
દા.ત. નીચેના વાક્યો જ ઓ : 
૧. ફરે ર મક ઝુમક ઠ મક સખી સાર્મા ંરે લોલ.
૨. તે મને આંખમા ંકણાનંી જેમ ખ ૂચેં છે. 
૩. અશોક તો ગધેિો છે ગધેિો.
૪. મિંપ નીચે તે ઊભી હતી,  જાણે ફૂલની લટકતી સેર !
૫. તને મેં ઝખંી છે, ય ગોર્ી ધીખેલા પ્રખર સહરાની તરસર્ી.



ઉપરના પ્રત્યેક વાક્યમા ંવાણી આપણી રોજબરોજની ભાષા કરતા ંકંઈક જ દી 
રીતે પ્રયોજાય છે. 

(૧) પ્રર્મ વાક્યમા ંવણથ અને શબ્દરચનાન  ંસૌંદયથ પ્રગટ ર્ય  ંછે. એ સાર્ે ગરબે   
રમનારન  ંભચત્ર પણ તાદ્રશ ર્ઈ જાય છે.

(૨) બીજા વાક્યમા ં‘તે આંખમા ંસતત ખ ૂચેં છે.’ એટલ  ંકહવેાને બદલે ‘આંખમા ં
કણાની જેમ’ એમ સરખાવીને કહવેાર્ી વાણી વવશે અસરકારક અને લાઘવય તત 
બની છે.

(૩) ત્રીજા વાક્યમા ં‘અશોક મ ખથ છે' એ અર્થ રજૂ કરવો છે, પરંત   અશોક તો ગધેિો છે    
ગધેિો' એમ કહવેાર્ી એ અર્થ વવશેષ ચોટદાર બને છે.

(૪) અહીં પહલેી પકં્તતમા ંજે કહવેાન  ંછે તે કહવેાઈ ગય  ંછે, પણ બીજી પકં્તતમા ં
રહલેી સભંાવ્ય કલ્પનાર્ી વતતવ્ય વવશેષ સ દંર અને આહલાદક બનય  ંછે.

(૫) અહીં પણ પ્રેમીહૃદયની ઝખંનાનો ભાવ દોઢ પકં્તતમા ંજે અસાધારણ સચોટતાર્ી  
અને સરસ રીતે રજૂ ર્યો છે તે ગદ્યની સીધી-સાદી પચ્ચીસ પકં્તતમા ંપણ રજૂ
ર્વો  મ શ્કેલ છે.



આમ અલકંારનો આશ્રય લેવાથી-

1. વણથરચનાન  ંકે લયન  ંસૌંદયથ પ્રગટ ર્ાય છે.

૨. અર્થ કે ભાવ સ દંર બની આવે છે.

૩. અર્થમા ંસચોટતા અને લાઘવ આવે છે.

૪. વર્ણયથવવષયન  ંતાદ્રશ શબ્દભચત્ર અંડકત ર્ાય છે.

બીજી રીતે કહીએ તો સામાનય વ્યવહારર્ી જ દી રીતે 
પ્રયોજાઈન ેસૌંદયથ પ્રગટ કરતી વાણીન  ંસ્વરૂપ તે અલકંાર. 
કાવ્ય અર્ાથત ્સાડહત્યનો ધમથ વાણીન  ંસૌંદયથ વસદ્ધ કરવાનો 



1. પ્રિ. ભોગીભાઈ શાહ
"વાણી છટાદાર અને ઊવમિઓ સચોટ રીતે સાકાર

બને અને લેખીત-અભભવ્યક્તત વજનદાર બને તે માટે
જેનો વવવકેપ વથક અને યર્ાર્થ રીતે ઉપયોગ ર્ાય છે તે
અલકંાર છે"

૨. શ્રી આનદંશકંર ધ્ર વ
“અંલકંાર એ મળૂ સસં્કૃત શબ્દ છે. અલકંાર

એટલે જે શબ્દ અર્વા વાક્યમાં પણૂથતા લાવે એ.
"મનના ભાવ અર્વા વવચારને વધ વેધકતાર્ી કે
સચોટતાર્ી પ્રગટ કરવા વપરાત  ં વાણીન ં સજાવટવાળં
કે શોભાવાળં ર પ તે અલકંાર"



અલકંારના મ ખ્ય બે િકાર છે.
(૧) શબ્દાલકંાર અને
(૨) અથાાલકંાર

1. શબ્દાલકંાર :

”વાકયમાં કે પરંકતમાં જ્યારે શબ્દની મદદથી
ચમકપૃ્રત સર્જાય ત્યારે શબ્દાલકંાર બને છે.”
શબ્દાલકંારના િકાર ચાર િકાર :-
(1) વણાાન  િાસ (વણાસગાઇ),
(2) યમક (શબ્દાન િાસ),
(3) આંતરિાસ (િાસસાકંળી), અને
(4) અંત્યાન િાસ



(૧) વણાસગાઈ/ વણાાન  િાસ /અન િાસ અલકંાર :-
વાક્ય કે પકં્તતમા ંિારંભે એકનો એક અક્ષર બે અથવા 

બેથી વધારે વખત આવી ચમત્કપૃ્રત સર્જ ેત્યારે 
વણાસગાઈ અલકંાર બને છે.
ઉદાહરણો :-
•પ્રવપદ પડે વણસે નહી.
•પ્રનત્યસેવા,પ્રનત્ય—કીતાન—ઓચ્છવ પ્રનરખવા નદંક માર રે.
•પ રી કાશી,કાચંી,અવધ,મથ રાને અવર સૌ.
•જેને ગોપ્રવિંદા ગ ણ ગાયા રે.
•માડી મીઠી, ક્મમત મધ રીને ભવ્ય મપૂ્રતિ પ્રપતાજી. 
•કાળને કબજે કરવાના અનેક િયત્નો થયા છે.
•એ અસત્યનો અવતાર હતો.
•નટવર પ્રનરખ્યા નેણ ! તે.....



(૨) શબ્દાન િાસ: 
જ્યારે એક જ કર્ન કે પકં્તતમા ંએકજ શબ્દ અર્વા 

શબ્દસમહૂ વારંવાર પ્રયોજવામા ંઆવ ેને દરેક ને દરેક 
પ્રયોગે તેનો અર્થ ભભન્ન ર્તો હોય ત્યારે તેને 'યમક' 

અલકંાર કહ ેછે.
ઉદાહરણ :-
•આજ મહારાજ, જલ પર ઉદય જોઇન,ે
ગવતન,ે ર વતને, વવમળ મવતને મ ૂઝંી રહ્ા.ં
•મન ગમયતંી, બોલ દમયતંી, નળે પાિયો સાદ.
•મારે ઉર વસી, એ ડદવ્ય ઉવથશી.
•સસંારની માયાની છાયામારં્ી કાયાને મ તત કરવા ગોવવિંદરાયાની માયા કરો.
•નવાણ છે નવ કોસન  ંફરતા ંજગંી ઝાિ.
•હવે રંગબની તગં, મચાવી જગં, પીયોજી ભગં.
•યાવમની યોમસર માહંી સરતી.
•સ લતાન ના વમકલ્ય બે ગ પ્તચર ગ લતાનમા ંમલૂતાન જતા હતા.ં
•નકશામા ંજોય  તે જાણે જોય  ક્યા?ં ન કશામા ં?
•ખરે નરે ખર જવ .ં 
•કરે ગાન-તાન-પાન પત્ર હાર્મા ંરે લોલ.



(૩) પ્રાસાન પ્રાસ કે અંત્યાન પ્રાસ: 
જયારે એક પછી એક આવતી બે પકં્તતના અંત ેપ્રાસ મળે ત્યારે 

પ્રાસાન પ્રાસ કે અંત્યાન પ્રાસ અલકંાર બન.ે
ઉદાહરણ :-

• આમ તો તારા નેણ ભબલોરી,
વેંણર્ીય વધ  બોલકા ગોરી ।

• જો જો રે મોટાના બોલ,
ઉજિ ખેિે વાગય  ંઢોલ.

• જેની જશોદા માવલિી ,
ચરાવ ેગોક લ ગાવલિી ।

• પાને પાને પોઢી રાત,
તળાવ જપય  કહતેા વાત.



૨. અથાાલકંાર :
વાકયમાં કે પરંકતમાં જ્યારે અથાની મદદથી ચમકૃપ્રત સર્જાય ત્યારે

અથાાલકંાર બને છે.
ઉપમેય એટલે :- જે વમત  કે પદાથાની સરખામણી કરવાની હોય તેને

ઉપમેય કહે છે.

ઉપમાન એટલે :- જે વમત  કે પદાથાની સાથે સરખામણી કરવાની હોય
તે ઉપમાન કહે છે.

સાધારણ ધમા એટલે:- બે જ દી જ દી વમત  ઓ વચ્ચે રહલેા કોઇ
ખાસ ગ ણોને સાધારણ ધમા કહવેામાં આવે છે.

ઉપમાવાચક શબ્દો:- બે જ દી જ દી વમત  ઓ વચ્ચેની સરખામણી કરવામાટે
વપરાતા શબ્દોને ઉપમાવાચક શબ્દો કહે છે. દા.ત.-
જેવ ,ં જેમન ,ં તેમન .ં સરખ ,ં સમોડ ં,શી, ત લ્ય,પેઠે,

માફક,સમાન વગેરે.



(૧) ઉપમા :
જ્યારે એક વસ્ત  ન ે(ઉપમેયન)ે અમ ક બાબત ેકે બાબતોમા ંબીજી વસ્ત   

(ઉપમાન) સાર્ ેસરખાવવામા ંઆવ ેત્યારે ઉપમા અલકંાર બન ેછે. ઉપમા 
અલકંારમા ંજેવો, જેવો, જેવી, શો, શી, શ ,ં માફક, પઠેે, જેમ, સરખ ,ં સમાન, 
ત લ્ય જેવા ત  લનાસ ચક શબ્દો આવછેે.

નોંધ :જેવો,જેવી,જેવ ,ંમાફક,પેકી,ત લ્ય,સેમ,સમાન,સમોવડ ,સરખ ,ંશો,શી,શા,જેમ,વગેરે 
જેવા ઉપમા વાચક શબ્દોથી ઉપમા અલકંાર બને છે.

•ઉપમા અલકંારમા ંચાર બાબતો મહત્વની છે.
•ઉપમેય - જે વમત  ની સરખામણી કરવાણી હોય.
•ઉપમાન - જે વમત  ની સાથે સરખામણી કરવાની હોઅય તે.
•સાધારણ ધમા - ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે રહલેો સમાન ગ ણ.
•ઉપમાનવાચક શબ્દ - ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચે સરખામણી દશાાવનાર શબ્દ.
ઉદાહરણ: 
•કેતકીના સોટાની જેમ રાજપતૂાણી ટટ્ટાર ર્ઈ.
•શીશ  સમાન ગણી સહદેવને.
•તે રાજા વસિંહ જેવો શરૂવીર હતો.



(૨) રૂપક (નો,ની,ન ,ંના):

જ્યારે બે વસ્ત  , પદાર્થ કે વ્યક્તતની ત  લના કરતી વખતે 
ઉપમેય અને ઉપમાન બનંે એક જ હોય કે એકર પ હોય એ રીતે 
નીરૂપવામા ંઆવે ત્યારે રૂપક અલકંાર બને છે.
ઉદાહરણ:

•તે રાજા વસિંહ છે.
•પ્રભ ના નામના ંપ ષ્પો પરોવી કાવ્યમાલા ત  .ં 
•હ  ંતો દાડરદ્રયસમ દ્રમા ંબિૂી.
•મારા ભયાથ મૌન સરોવરે આ.
•કો ફેંકશો ના અહીં શબ્દકાકંરી.
•જૂન  ંતો ર્ય  ંરે દેવળ જૂન  તો ર્ય ;ં
મારો હસંલો નાનો ન ેદેવળ જૂન  ંતો ર્ય .ં



(૩) ઉત્પ્રેક્ષા:  
જ્યારે બે વસ્ત  ની એટલે કે ઉપમેય અને ઉપમાનની

એકરૂપતાની સભંાવના વ્યતત કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્પ્રેક્ષા
અલકંાર બને છે.
નોંધ :-ર્જણે, રખે, શકે, શ  આ સભંાવના વાચક શબ્દોર્ી ઉત્પ્રેક્ષા અલકંાર 

બને છે.

ઉદાહરણ:
•તે રાજા જાણે વસિંહ.
•ઉપાનરેણ એ આભ છયો, શ  ંસનૈય મોટ ં જાય.
•વવરાટ જાણે ખ લ્લી હર્ળેી, સમર્ળ ભક્ષવતજે ઢળતી.
•હોિી જા આરબ - ઘોિી.
•ર્ાય છે મારી નજર જાણે હરણ,

ન ેરહ ેછે ઠેકતી એ ઘાસમા.ં 
•દમયતંીન  ંમ ખ જાણે ચદં્ર !



(૫) અપહ્ય પ્રત : 
ઉપમેયનો વનષેધ કયાથ પછી ઉપમાનન ં

આરોપણ ર્ાય(પ્રર્મ વાક્ય નકારાત્મક પછી
બીજ ં વાક્ય હકારાત્મક/ નડહ-છે, ના-હા) તનેે
અપહ્ય વત અલકંાર કહવેામાં આવે છે.

1. વશક્ષકને મન વગથ એ વગથ નહીં. પણ સ્વગથ છે.
૨. મીરાને મન ઝેર નહી. પણ અમતૃ બની ગય .ં 
૩. ના રાજગાદી, પરં્ કંટકનો. 



(૬) સસદેંહ :
ઉપમેય અને ઉપમાન વચ્ચેનો ભેદ ઉતત અને અન તત હોય

તેવો સશંય સસદેંહ છે. સસદેંહ અલકંારમાં ઉપમયે ઉપમાન સાર્ે એટલ ં
બધ ં સાદશ્ય ધરાવે છે કે ઉપમેય ઉપમાન હોવાની શકંા જાગે છે. સામાનય
રીતે સસદેંહમાં આ શકંા એકર્ી વધારે ઉપમાન વવશે ર્ાય છે. આ
ઉપમાનો સમાન રીતે બળવાન હોય તે આવશ્યક છે. અનયર્ા કાવ્યની
ચાર તા જોખમાય છે. આવો સદેંહ સાદશ્યને કારણે ર્યેલો હોવો જોઇએ.
એનો અર્થ એ છે કે સશંય ઉપમેય - ઉપમાન વચ્ચેનો હોવો જોઇએ.
સ્મવૃતદોષને કારણે આ વમત્રની પત્ની છે કે બહને એવો સશંય ઉત્પન્ન ર્ાય
તે સસદેંહ નર્ી.

૧. આ  મ ખ ચદં્ર છે કે કમળ ? 
૨. પાણી ક્યા ંગય  ં? 
૩. કલકં ક્યા ંછે ? 
૪. આ શ  ંકમળ છે ?


